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                                                                                                                                           Πειραιάς   
                                                                                            

                                                                              
                                                                                                    

   

ΘΕΜΑ:  Οριστική έκθεση ελέγχου σε ξυλουργικό εργαστήριο ιδιοκτησίας του κ. Nani Jetnor, 
που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Άννης 22, στον Αγ. Ι. Ρέντη - Πλάνο Διορθωτικών 
Ενεργειών (ΠΔΕ)

ΣΧΕΤ  :
1. O Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»…..>>].

2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β΄/11-05-2018). 

3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και 
τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-….-Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».

5.  Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των  
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 …… χωροταξικές - 
πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

6. Ο N.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002…, και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

7. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
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δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του 
Ν. 4014/2011», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β).

8. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ776/Β/21-2-22) «Μοντέλων Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»

9. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης 
του περιβάλλοντος».

10. Το από 15-3-22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κ. Μαργαρώνη Ιωάννας.
11. Το με αρ. πρωτ. 282333/4-4-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με καθορισμό 

αυτοψίας.
12. Η από 15-04-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
13. Το από 13-5-22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κ. Ανδρέα Γονή με 

στοιχεία για το ξυλουργικό εργαστήριο του κ. Nani Jetnor.
14. Το με αρ. πρωτ. 481907/30-5-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με Προσωρινή 

Έκθεση Ελέγχου στο ξυλουργικό εργαστήριο ιδιοκτησίας του κ. Nani Jetnor, που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίας Άννης 22, στον Αγ. Ι. Ρέντη.

15. Το με αρ. πρωτ. 487799/31-5-2022 έγγραφο από την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και 
Νήσων/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σχετικά 
με πρόσκληση υποβολής απόψεων.

16. Το από 7-7-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κ. Ανδρέα Γονή σχετικά 
με υποβολή απόψεων μετά το (14) σχετικό. 

17. Το με αρ. πρωτ. 732810/28-7-2022 έγγραφο από την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και 
Νήσων/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σχετικά 
με αποτελέσματα επιθεώρησης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (10) σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
μετά το (11) σχετικό έγγραφο περί καθορισμού αυτοψίας, κλιμάκιο υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας αποτελούμενο από τις Σ. Καλαφάτη και Ν. Σφαλτού πραγματοποίησε μερικό 
έλεγχο στις 15-04-2022 σε παλαιό πλινθόκτιστο κτίσμα που βρίσκεται επί της οδού Αγίας 
Άννης 22, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη προκειμένου να διαπιστώσει τα καταγγελλόμενα, όπως 
περιγράφονται στο παραπάνω μήνυμα. 

Η παραπάνω αυτοψία διενεργήθηκε παρουσία του υπευθύνου του εργαστηρίου και 
αφού συντάχθηκε επιτόπια έκθεση αυτοψίας (12 σχετικό) αυτή υπογράφηκε από τους 
προαναφερόμενους υπαλλήλους καθώς και από τον υπεύθυνο και επιδόθηκε αντίγραφό 
της. 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
Πρόκειται για υπό ίδρυση ξυλουργείο, που στεγάζεται σε παλαιό πλινθόκτιστο 

ισόγειο κτίσμα καλυμμένο με λαμαρίνα, για το οποίο δεν μας επιδείχθηκε άδεια 
λειτουργίας. Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται ακόμα ως 
ξυλουργείο, παρά μόνο ως χώρος αποθήκευσης και για κάποιες μικροεργασίες.

Στον χώρο βρισκόταν ένα δισκοπρίονο, το οποίο ήταν σε λειτουργία. Τα υπόλοιπα 
μηχανήματα δεν ήταν εγκατεστημένα αλλά βρίσκονταν μέσα στις συσκευασίες τους.

Κατά την αυτοψία, η οποία έγινε παρουσία του κ. Nani Jetnor ιδιοκτήτη του χώρου, 
πραγματοποιήθηκε μέτρηση θορύβου στα όρια ιδιοκτησίας της δραστηριότητας επί της 
οδού Αγ. Άννης 22, με κλειστές πόρτες του κτιρίου και διαπιστώθηκε υπέρβαση του 
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ανώτατου θεσμοθετημένου με το Π.Δ.1180/1981 (σχετ. 9) επιτρεπόμενου ορίου από την 
λειτουργία του δισκοπρίονου κατά 11 db(A), με όριo τα 50 db(A), το οποίο αποτελεί 
διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης. 

Για την παραπάνω διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας συνέταξε 
την (14) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κάλεσε τον κ. Nani Jetnor να υποβάλει 
στην Υπηρεσία μας τις απόψεις τoυ, ενημερώνοντάς μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, 
στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψή της και το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής της.

Ο κ. Nani Jetnor υπέβαλλε τις απόψεις του με τα (13) και (16) σχετικά σύμφωνα με τις 
οποίες:

➢ Ο κ. Nani Jetnor δεν λειτουργεί το εργαστήριό του και κατά την διάρκεια της 
αυτοψίας εκτελούσε εργασίες επισκευής – επιδιόρθωσης του κτιρίου που 
στεγάζει την δραστηριότητα, σε εκτέλεση της άδειας μικρής κλίμακας την 
οποία επισυνάπτει (σχετ.16). Το μηχάνημα που βρέθηκε να λειτουργεί κατά 
την ώρα της αυτοψίας και από τη λειτουργία του οποίου διαπιστώθηκε 
υπέρβαση θορύβου, χρησιμοποιούνταν για κοπή μονωτικών υλικών σε 
επιθυμητές διαστάσεις, προκειμένου να μονωθεί η τοιχοποιία. 
Ο υπεύθυνος έχει καταθέσει στην Δ/νση Ανάπτυξης ερωτηματολόγιο, έχει 
εκδοθεί γνωστοποίηση εγκατάστασης και βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την γνωστοποίηση λειτουργίας.
Σύμφωνα με το (17) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης μετά από 
επιθεώρηση που διενεργήθηκε στο ξυλουργικό εργαστήριο δεν διαπιστώθηκε 
η παραγωγική λειτουργία του εν λόγω επαγγελματικού εργαστηρίου.

Μετά τα παραπάνω σχετικά με την διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης η οποία 
συνιστά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ.1180/1981, η Υπηρεσία συνεκτιμώντας τις  
απόψεις του κ. Jetnor που κατατέθηκαν με τις (13) και (16) σχετ. αιτήσεις και σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (IA) του Παραρτήματος της Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (σχετ. 8), αξιολογεί την παραπάνω παράβαση ως χαμηλής 
σοβαρότητας.
 

Με το παρόν έγγραφο τίθεται προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του παρόντος για την συμμόρφωση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και 
συγκεκριμένα ο ελεγχόμενος φορέας να προχωρήσει σε ενέργειες συμμόρφωσης για την 
παραπάνω παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ολοκληρώνοντας τις εργασίες 
ηχομόνωσης του κτιρίου για την άρση της υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου  του 
εκπεμπόμενου θορύβου και ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας για το πέρας των παραπάνω 
εργασιών.

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω Πλάνο 
Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 
(σχετ.6) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.8) και με την 
πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση 
Συμμόρφωσης .

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την 
Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με 
τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών 
επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 
15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ.6).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει 
συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και η 
Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης 
της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το 
Παράρτημα (ΣΤ) της (8) σχετ. ΥΑ.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις 
δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία 
μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής 
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ
Χ.Α.                                                                            
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